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 مقدمه-1-1

های لذّت و غرور لحظه بیانگرکشاند. اسطوره همواره است که انسان را با خود به اعماق مي اسطوره دريايي ژرف

شود و احساسي بسیار کند. روحي که در آدمي دمیده ميملي است. اساطیر آدمي را با پهناورترين دنیايي آشنا مي

                                                                                                                                                                                                                                       کند.زيبا ايجاد مي

انده از فرهنگ و تمدن ايران های بازماسطوره ايران بازمانده از اساطیر هند و آريايي است. در واقع اسطوره   

گرايي و حتي ماني است. اين پژوهش به اساطیر ايران به خصوص های میترائیسم، زردشتگری، زرواندربرگیرنده آيین

اساطیر ملي توجه کرده است، اساطیر ملي قسمت بسیار با ارزش تمدن و فرهنگ ايران است که با متون حماسي 

رين متون حماسي ايران زمین، شاهنامه فردوسي است. در اين پژوهش به کتبي که تتجّلي يافته است. يكي از بزرگ

 نامه.نامه، فرامرزنامه، برزونامه و بهمننامه، گرشاسببه پیروی از شاهنامه بوده است نظر شده است. شامل:گشتاسب

ها بر دست ها و پیروزیو فتح اند و با حوادث آسان و دشوار برابر گشتهمللي که سالیان دراز در ناحیتي زيسته »  

مهاجمان و  های پهلوانان و آزارها از پهلوانيها و سرگذشتها بدانان رسیده است، ناگزير داستانشكست ايشان رفته و

استوار  تعدی متعديان و جهانگشايي جهانگشايان در ياد ايشان خواهدماند که در حقیقت خاطراتي از پديدآمدن و

هايي که نماينده عظمت و جالل آيند داستانست و از همین خاطراتست که چون برگرد هماآنانشدن مباني ملیت 

گردد و با گذشت روزگار و آيد و زبان به زبان و سینه به سینه ميهای اوست، پديد ميها و فداکاریقوم و جانفشاني

اعری استاد و توانا و وطن دوست رسد و او از رود تا سرانجام به دست شتواتر ايام به جانب کمال و توسعه و ترقي مي

 عظیم وجاوداني پديدآورد.ييها منظومهها و با بهری از آنمجموع آن

يي را که مشتمل برافكار پهلواني و آثار شجاعت  و مفاخر قوم است منظومه حماسي و قهرماني چنین منظومه  

قوت قوم و زيبايي و شكوه زبان وادب وی آشكار است و به هاست که آثار جالل و نبوغ  و خوانند و از اين منظومه

های حماسي بیش از همه آثار ادبي توجه مي کنند و شعر حماسي را بر همین سبب اکنون ناقدان سخن به منظومه

 دهند.ديگر انواع شعر برتری مي

مختلف  هایهحماسي زيبا به لهجترين قوم آريايیند که از ايشان آثار انه ايرانیان پس از هندوان قديميخوشبخت   

های حماسي عالم ترين منظومهبرجای مانده و بعضي از آن  آثار بزرگ جهان درشمار مهم فارسي( -پهلوی -)اوستايي

 (.6:6956)صفا، «درآمده است
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در  عنصر عقیدتي ديگر دچار تحول و تكامل شد و ي باور آريايي است که سرانجام بیش از هرترين تجلّکهن مهر»  

ي از اين رو ترين يا نخستین تجلّتر از پیش يافت. کهنعقايد دوران تاريخي اين قوم حضوری نیرومند و باشكوه قلمرو

ترسید چرا که ديوان و ددان همه از تاريكي و همان آغاز پیدايش از تاريكي نگران و هراسان و سخت مي که آريايي از

ين ژن نهفته است و ن جان و خان و مان آريايي بودند. بیمي که هنوز در اآوردند و درانديشه گرفتدر تاريكي سربرمي

 طلبد.مي عامیانه و باورهای ساده و سبک، جادو و جنبل و...نماياند و در ادبیاتگون خود را ميدر اشكال گونه

تا نخستین فروغ هراس، آريايي هماره چشم به افق داشت  های تاريک و بلند پربیم واما درآغاز و در آن شب  

سربرآورد و سپیده بدمد و تاريكي برمد و ديوان و ددان ، هراسان از فروغ روشنايي ناپديد شوند. اين روشنايي و 

گرفته بود و گريز از آن غروب، واقعیتي قانونمند بود که سراسر زمان و زندگي اين قوم را فرا تاريكي درهر طلوع  و

صبرانه درانتظار فروغ روشنايي بود، در باور نیست و نبايد هم باشد؛ آريايي بي. پیداست که مهر، خورشید محال بود

ها های بلند شش ماهه و نه ماهه پیش و پس از دوران کوچ، آريايي ماهساده و مبتني بر واقعیت آريايي، در آن زمستان

اقعیت، امید قطعي  و باور حتمي يافت و اين وديد اما فروغ روشنايي هماره در هر بامداد حضور ميخورشید را نمي

 . بود بود، تنها يار و ياور و مونس و مايه دلگرمي آريايي در آن برهوت تاريكي و تنهايي و بیم ديو و ددآريايي شده

درمهريشت که در بردارنده میراث کهن عقیدتي جاهلیت آريايي است، آشكارا و ساده و صادقانه به اين واقعیت    

خورشید از باالی کوه سربرآورد و منزلگاه آريايي را بنگرد. در دوران  آن فروغ روشنايي که پیش از مهراست. شده اشاره

ها و نگاه يكي از اوقات چندگانه نیايش که ديني، اين باور پايدار و ريشه دار، به اين صورت جاودانه شد که نگهبانن

رسد که در باور ساده اولیه آريايي، خورشید مولود مهر نظرمياست، به شدهسپرده ازسپیده دم تا نیمروز باشد به مهر

)  «استشهريار آسمان و زمین آريايي است يعني که خورشید فروغ متمرکز و نیرومند مهراست، چرا که مهربوده

 (.616:6977افتخارزاده،

 بیان مسأله-1-2

یر ملي به ويژه در پنج اثر نظرافكند اين ثیرات و نمودهای آيین مهری در اساطأآن است تا به ت پژوهش حاضر بر 

 نامه، فرامرزنامه، برزونامه و بهمن نامه است.نامه، گرشاسبها شامل :گشتاسبکتاب

اين پنج  در و مهری و نمودهای مهری در اساطیر مليها در باب آيینترين مسأ له اين تحقیق، بیان ناشناختهمهم  

، هدف اين پژوهش رسیدن به دانشي استهای آن در اين پنج اثر مشهود جلوه و آيا آيین مهری و گیردرا در برمي اثر

 .ايران زمین استملي  ي آن در اساطیرجديد در آيین مهری و تجلّ

هنر، تاريخ، اديان و باستان شناسي. اما در ادبیات  است؛های مختلفي کارشدهدر رشته میترائیسم یدر زمینه   

دارد تا به است و در اساطیر ملي تنها شاهنامه مورد توجه بوده است، اين پژوهش تالششدهاين زمینه تحقیقکمتر در 
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 ای بپردازد.بررسي ديگر آثار اسطوره

باب آيین میترا و بعد توضیحاتي درباره اساطیر به خصوص اساطیرملي و کتب منتخب  در آغاز به توضیحاتي در  

 شود.نظرافكنده مي

عدالت و راستي و پیمان اراده شده و معادل  مهر يا میترا که در کیش هند و ايراني از آن، خداوند روشنايي و» 

-شمس خدای بابلیان است، از اديان ايران قديم بوده است. مهرپرستان يكديگر را برادر و مربیان خود را پدر مي

 «هايي برای اين خداوند در روم ساخته شداهگتي از ايران  به روم رفت و پرستشخواندند، آيین مهرپرس

 (.622:6974)قدياني،

 گردد.هايي از آن اشارهاست و تالش شده تا حدودی به نمونهشدهيونان ديده هند و ايران و در های آيین مهرجلوه

ر سانسكريت نام يكي از ايزدان آيین مزديستي است در اوستا و فارسي باستان اين نام به صورت میثر و د مهر»  

شود معني آن پیمان دوستي، محبت و نیز خدای فروغ و ميمیتر و در پهلوی میتر يا میثر و در فارسي مهر گفته

، دانیم وارنااست و مياز خدايان آريايي است  و در کتاب وداهای هندوان نام او با وارنا يكجا آمده مهر روشنايي است.

ز ايزدان يكي ا در اوستا، مهر .فروغ و روشنايي است و با يكديگر ارتباط دارندخدای آسمان و شب است و مهر خدای 

 (.264:6974)عفیفي، «ستايش اوست ها به نام مهريشت دراست و يشتي از کتاب يشت

آئین میترا توسط طرفداران شرقي آن و مخصوصا سربازان، از آغاز قرن اول میالدی در اطراف امپراطوری عظیم » 

آن  ايجاد گشت. کومود امپراطور روم آن را  پذيرفت و ندای  يافت و در قرن دوم  و سوم تحوالتي درروم انتشار

ای نويسد:اگر رشد مسیحیت به سبب بیماری کشندهارنست رونان مي های مردم را امیدوارکرد.رستگاری همگاني توده

 بود جهان آئین مهرپرستي داشت.متوقف شده

كان با اين دين که مشابهت بسیاری با اصول معتقدات آن داشت به مبارزه برخاست و کلیسای مسیحي تا سرحد ام

 (.665:6955شاله، «)سازد در آغاز قرن پنجم میالدی توانست آن را نابود

ی چند گانه مسیحي است. با وجود اين سرچشمه-اصرايراني، يوناني، رومي و يهودیمیترائیسم مخلوطي از عن»  

هايي در است، هرچند ناگزير تفاوتتي غیرقابل ترديد درسراسر قلمرويي است که بدان نفوذکردهخود، نمايانگر وحد

 (.962:6985) گیمن، «شودجزئیات ديده مي

شود و بعد از آن به شناخت مختصری درباره پنج اثری که بايد بررسي آورده مي باب اسطوره سخناني چند در 

 شود معطوف شده است.

ها صداست اسطوره بهترين سخنگوی جانهاست آنجا که تاريخ گنگ و بياسطوره آئینه تمام نمای زندگي ملت»  

ها و آرزوهای الگويد. اسطوره ايدهبیكران رازها و رمزها و نیازهای آنان سخن مي ملتي از های هرهاست. اسطورهو دل
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ها به خصوص اديان است، زيرا دينها در تاريخ بودهبسیاری دين نماياند. اسطوره، پايه ساز و موجدها  را ميانسان

ها و نمادهای فكری سیراب های زالل اسطورهچشمه هاست، ازباستاني، برخاسته از بافت اسطوره  و تاريخي سرزمین

)عرب  «گردد. بدين ترتیب قدمت فرهنگ هر قوم بستگي به تاريخ به ويژه تاريخ اساطیری آن داردمي

 (.6:6972يگاني،گلپا

شده که هايي مربوط ميها و اسطورهديرباز به باورها و داستان ، ازهای فرهنگ پیوسته ايرانمبادی و سرچشمه»  

ها پس از انطباق بر هر کدام مبین نیازی خاص و بازتاب آرزويي ملي و جهت يافته بوده است . بیشتر اين داستان

های روزگاران را در خود جذب قومي، به طورکلي به هنگام سفر به آينده ، تجربهاحوال تاريخي و باورها و معتقدات 

 (.5:6982) ياحقي، «کنندمي

زامیاد يشت،  پايدار ساخت. در و رهانید ،درفروردين يشت آمده که :گشتاسب دين زرتشتي را که در بند بود»  

تاسب شاه، از معتقدان استوار آئین زرتشت  بود و است. گششدهگشتاسب بازو و پناه دين اهورايي زرتشت خواندهکي

 «برای نگاهداری آن نبردهای شديدی با تورانیان ديوسیرت کرد و بسا از کسان و بزرگان خود را از دست داد

 (.92:6974)عفیفي،

، نامه که وقايع آن به ويژه در شرق ايران و بیشتر به خصوص درسیستانکتاب پارسي نو تحت عنوان گرشاسب»  

دهد که در مرگ گذرد، توضیح مشروحي درباره مراسم سوگواری و خاک سپاری به دست ميکابلستان و زاولستان مي

 (.425:6977) ويدن گرن، «اندپهلوان گرشاسب برگزارکرده

)نرمنش، مرد سرشت و پهلوان(  گرشاسب جهان پهلواني ايراني، پسراثرط از اعقاب فريدون که در اوستا به صفت» 

 (.929:6923) ياحقي ، «استاسم خاص جد رستم شده ای که بعدها به صورت نريمان درآمده ویده شده ، کلمهنام

فرامرز در روايات و تاريخ و شاهنامه نام يكي از پسران رستم است. او از تبار پهلوانان سیستان و بنا به روايت » 

 (.6:6986) ناشناس، «درشاهنامه او پهلوان سپاه ايران استرسد ها نژاد او به جمشید شاه ميتواريخ و داستان

های حماسي بعد از اند منظومهفرامرزنامه بنا برآنچه استاد ذبیح اهلل صفا در حماسه سرايي در ايران بیان کرده»

 «استهای ملي بود که در شاهنامه ذکرنشدهشاهنامه در واقع تتمه و ادامه جريانات و حوادث حماسي و داستان

 (.2:6986)همان،

های قديم شاهنامه و به تقلید از آن، از روی داستان داستان مفصل برزونامه، يعني منظومه بزرگي که پس از» 

است. برزونامه متعلق است به خواجه عمید عطائي بن يعقوب معروف به عطائي رازی که در قرن پنجم شدهساخته

 «زيسته استهجری در دربار غزنويان مي

متانت و دقت  استحكام و نامه اسدی قرارداده و آن را، گذشته ازاد صفا مقام برزونامه را پس از گرشاسباست» 
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اين نظر قرايني اقامه  سرائي بهتر و زيباتر از گرشاسب نامه دانسته و برسخن، بنا برموازين حماسه اسدی در شديد

اسدی تعقیب کرده و در بعضي موارد به فردوسي  بهتر ازکه سراينده برزونامه روش فردوسي را نآجمله  اند، ازکرده

  «استرسیده نیز

های عیاری سنخ آثار نقاالن و راويان قصه های عیاران شباهت دارد و ازروش سراينده برزونامه بیشتر به داستان» 

است  نه از صف اب شدههای حماسي انتخاست، منتهي قهرمانان داستان او از میان پهلوانان حماسي و به تقلید داستان

 (.7-6986:61 ،عطائي رازی) «عیاران

پسر اسفنديار است که موخین يوناني او را با عنوان )درازدست( و  ن بن اسفنديار بهمن يا وهمن، نامبهم»  

خواستن از ترين اقدام بهمن کیناند. بعد ازمرگ اسفنديار، مهمبردهنام  نويسندگان رومي با صفت )لنگي مانوس(

 دودمان رستم بود متعاقب اين کار فرامرز را بشكست و او را بردارکرد تا اينكه پشوتن پايمردی کرد و بهمن را برآن

 داشت که بر زال ببخشايد.

نامه توسط ايران شاه ابن ابي الخیر به نظم درآمده، در ادب فارسي نیز سرگذشت پهلوانه بهمن که درکتاب بهمن

 (.697:6923) ياحقي، «استتوجه قرارگرفته مورد

 آيین مهر نمود دارد؟ اين پنج اثر بیابد که آيا در خور اين پژوهش، برآن است تا به اين سوال پاسخي در ،پايان در

 سواالت پژوهش-1-3

 ؟مشهود استنامه  گرز گاوسر که يكي از نمودهای آيین مهری است در گرشاسب -6

 رستم يک مهرپرست بود؟ -6

  گردد؟آيین مهری بازميجشن مهرگان به  -9

 گردد؟نمود عدد هفت در اين آثار به آيین میترا بازمي -4

 های آيین مهر است؟دخمه بازمانده از مهرابه-5

 اهداف پژوهش-1-4

 های آيین مهر در اساطیرملي به خصوص پنج کتابثیرات و جلوهأراستای آن است تا به بررسي ت اين پژوهش بر

های آيین مهر و بپردازد و به بسیاری ناگفته نامه، فرامرزنامه، برزونامه و بهمن نامه(نامه، گرشاسب)گشتاسب

 اساطیرملي نظربیفكند.

  ضرورت واهمّیت پژوهش-1-5

-یت اين پژوهش دربرگیرنده شناخت میترائیسم است، میترائیسم آيین ايران باستان است که به اروپا راه مياهمّ

اين ای و چه عرفاني نمود دارد و در بسیاری از آثار چه اسطورهدرهند نیزمشهود است، های آن يابد و بسیاری ازجلوه
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 .زدها درآن نمود يافته است بپرداتا به فهم بیشتر ابیاتي که اين انديشه است برآن پژوهش

 ی پژوهشپیشینه-1-9

است بخشي از آن مربوط به آيین مهری است و بخش ديگر آن اين پژوهش مورداستفاده قرارگرفته منابعي که در

نامه، گشتاسب :شاملاست.  است و در پنج اثری که از اساطیر ملي انتخاب شده  ايرانمربوط به اساطیر ملي 

 گردد.و بهمن نامه مي ، برزونامهنامه، فرامرزنامهگرشاسب

-شدهدر داخل ايران و خارج از ايران نوشته مقالهيان نامه و کتاب، پا اعم از درباره آيین مهر باستان آثار مختلفي  

 ايراني و اروپايي نشان دهیم. ای از آيین مهراين پژوهش تالش شد تا ديد بسیط است، در

، های دومین کنگره بین المللي مهرشناسياين کتاب مجموعه گزارش (6985)دین مهر در جهان باستان

، ولي بیشترين نمود اين کتاب استبرگیرنده مقاالت مختلفي در باب آيین مهر  است و در فرترجمه: مرتضي ثاقب

 .است مهر ايران باستان درباره مهر اروپايي است ولي  تاکید ما بیشتر بر

که  ،جلد6نوشته هاشم رضي در (، 6985)غرب از آغاز تا امروز میز میترایی در شرق وآآیین مهر، آیین راز

 آوری اطالعات مهری در کتاب خود است.جمع رضي دهد و کار اصليميمهر به خواننده خود اطالعات کلي در زمینه 

فرانتس کومن با ترجمه احمدآجوداني، نگاهي اجمالي به آيین مهر دارد و نمادهای مهری را  از (6982)دین مهر

 کند.مي بازگو

از عصمت عرب گلپايگاني  (6972)و اعتقادات در ایران باستاناساطیر ایران باستان جُنگی از اسطوره ها 

است. آيین مهر باستان و حتي ايزد مهر زرتشتي را نیز کرده ی اساطیر ملي اشاره درباره بسیاری توضیحات است که 

 .بیان داشته است

ابوالقاسم اسماعیل پور،  ، گردآورنده و ويراستار:اثر ارزشمند و پرگوهر مهرداد بهار (6982)از اسطوره تا تاریخ

 .کردتوان برداشت ای از آن مياست که بسیاری اطالعات اسطوره

سرايي در ايران به خصوص يكي از آن آثاريست که به حماسه از ذبیح اهلل صفا، (6956)سرایی در ایرانحماسه

 است.هکرد های ملي و اين کتب برگزيده اشارهحماسه

ای چون گرشاسب و گشتاسب های اسطورهبه اساطیر و شخصیت ،از ژاله آموزگار (6972)تاریخ اساطیر ایران

 است.پرداخته

، به آيین مهری اشاره کرده است. ایرانی در دیوان حافظی زرتشتیـ هاتجلی آرا و اندیشهنام  ای باپايان نامه

نموده،ا ين پايان نامه را بیان حافظ است و نمادهای مهری در اشعارثر بودهأآيیني که آيین زرتشتي بسیار از آن مت
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 است.عرفان  دانشگاه محقق اردبیلي قرارگرفته های اديان وجزء پايان نامه توسط خانم جمیله سهرابي تهیه و

از مجتبي  مقایسه و سیر تحول نمادهای مهری در اشعار فردوسی، خاقانی و حافظای با نام پايان نامه 

او به بررسي نمادهای مهری در اين سه اثر پرداخته  است،  های دانشگاه گیالن،نامهجزء پايان کپورچال،محمدنیاد 

ثیر از آيین أآيین زرتشتي که آن هم برگرفته  از آيین مهری است، خاقاني به دلیل ت بودن از ثرأشاهنامه به دلیل مت

ای که يابد و حافظ به دلیل عالقهمينمودهای آن به مسیحیت راه  رود و بسیاری ازمسیحیت، آيین مهری به اروپا مي

 های ايزدمهر را در اثر خويش نمود داد.عرفان بعد از سهروردی به آيین مهر پیداکرد جلوه

در آن به میترا توجه شده و حسن امامي جزء منابعي است که  از (6986)تجلی میتراییسم در شاهنامهمقاله 

 ادبیات حماسي، شاهنامه جويا شود .بها اثر گران که میترا را در هگرديدتالش 

لیف شده و بسیاری از آثار اروپايي ترجمه گشته و أشد در باب آيین مهر آثار بسیاری ت همان طور که در ابتدا اشاره

-تا ژرفای پهناورتری از آيین مهری در سیطره است نیز برآن اين پژوهش است.شدهگرفته ها بهرهدر اين پژوهش از آن

 ببرد.تا خواننده به بسیاری از رازهای میترائیسم پي گر نمايدجلوه ملي رای اساطیر 

تری است تا با ديد گستردهکه در اين پژوهش تالش برآن شده استترين افتخارات اساطیرملي يكي از با ارزش

دراين پژوهش به ديگر  ،وسي که افتخار بزرگ ملي است آشنا هستند ها باشیم . بسیاری با شاهنامه فردگر آننظاره

 گردد.مي است توجهملي که کمتر نظرشده آثار

 روش اجرای طرح-1-7

هايي که در اين تحلیلي است. کتاب ـای و از نوع توصیفي در اين پژوهش شیوه مورد استفاده به صورت کتابخانه

ديگر به اساطیر ملي ايران زمین و ای است و دسته ای مرتبط به آيین مهراست، دستهشدهگرفتهپژوهش از آن بهره

 گردد.است بازميشدهموضوعات مرتبط با پنج اثری که برگزيده
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 مبانی نظری پژوهش
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 میترا -مهر-2-1

آمده به  میترا 9در پهلوی میتره و 6درسانسكريت ،در فارسي باستان میثره و 6میترا که در زبان اوستايي يا مهر

مهر » روز شانزدهم هرماه شمسي آمده است. هفتمین ماه سال و خورشید، محبت و و پیمان و مختلف عهدمعاني 

روشنايي   مظهر فروغ و پیمان و و عهد دوستي و و را فرشته مهر فروغ در ايران باستان بود که او پیمان و و فرشته عهد

 پنداشتند.مي

 به عبارت ديگر واسطه بین آفريدگار و فروغ ازلي و آمده و ای بود بین فروغ پديدواسطه نظر آنان مهر در  

 اين مهر نماينده جنگاوری و بر عالوه  هم استعمال شد. چون مظهر نور بود بعدها به معني خورشید آفريدگان و

های دلكشي به نام او ضبط اين رو در مهريشت سروده از پیمان بود. دوستي و صفا و صلح و دلیری برای حمايت از

 است.

آسايش به سرزمین  رامش و بخشندگي، پاسباني مردم؛ های فراخ وقبیل نگهباني کشتزار ديگری هم از وظايف  

 نام مهرگیاه که ازگیاهان اساطیری ايران کهن است درنظر اول اسم مهر را ها بدو انتساب يافته است.يشت درايران نیز 

تي به پیروی از فروغ است اما در ايران زردش پروردگار روشنايي و 5برهمنان مانند اوستا 4مهردر ويد آورد.ياد ميه ب

مهر تنها به عنوان  اهمیت يافت و 2در میان خدايان فقط اهورامزدا مقام مهر کاهش پذيرفت و ،انديشه يكتاپرستي

 فرشته ای بلند پايه باقي ماند.

ها تفسیر پهلوی آمده که اين گوش و چشم پاسبان در ده هزار هزار گوش و مهر ايزدی است دارای هزار چشم و   

نه  است که در آنجا نه روز است و مقام مهر باالی کوه هرا)البرز( مهرند. یجداگانه خود فرشتگاني هستند که گماشته

 همه جا يعني که مهر در اين آرامگاه به پهنای زمین است نه کثافت و نه ناخوشي و نه باد سرد و نه تاريكي و ،شب

 شتابد.باختر مي وچهار اسبه از خاور  یبرگردونه دشمن ديو خواب است و همیشه بیدار، 7مانند سروش ت وحاضر اس

 «باستان آتشكده خرداد مهر به نام او مرسوم است عهد از آمده است وار ميهمراهان مهر به شم رکیاني ازفّ

  .(414:6923)ياحقي،

 .راندسیم است به پیش مي زر و ها ازنعل آن کشد ونامیرا آن را ميه چهار اسب سفید مهر در گردونه خويش ک» 

 رسد،به سراسر هرا مي است که پیشاپیش خورشید نامیرای تیز اسب که ای )مینوی(هبیعاو نخستین خدای مافوق الط

سراسر  بر از آنجا اين نیرومندترين )خدايان( گیرد وفرا مي های زيبای زرگون راهنخستین خدايي است که قلّ
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 .(44:6972)عرب گلپايگاني، «کندنظارت مي سرزمیني که ايرانیان در آن جايگزين هستند،

-ر باشد اين مسئله نامفهوم ميبه عنوان خدای خورشیدی است اگر اوستا تنها حاوی اطالعاتش درباره مه مهر»  

های ايراني به ها و شواهد گوناگوني از نامنشانه های کوشاني،چنین در سكهسغدی و هم پارتي، در فارسي میانه، .بود

 معني خورشید وجود دارد.

اين همراهي میان  به ويژه به معني نخستین فروغ بامدادی بود. raƟmiزند که واژه اوستاييگوشويچ حدس مي

برای  راه را همراه با گشت و گذار مداوم در سرتاسر زمین برای يافتن پیمان شكنان، نخستین فروغ سحری، مهر و

 (.83:6936)ماالندرا، «ر روزانه حرکت خورشید و حتي خود خورشید هموار کردیاش با مسهمساني

نماينده  ها خدايي بخشاينده و جواد است وهمه آن گويند و نزدمي )مهر( را میثرا خدای میترا که ايرانیان او»   

 «بوده است )مهر( خدای آفتابآغاز  است که میترا درمحتمل  و استصدق و ايمان و مكارم اخالق 

 (.695:6981)ناس،

زرتشتیان  زماني روز و ماهش،ی بسیار برايش ساخته بودند و در همهامهر يكي از ايزداني بود که آتشكده»   

 (.962:6931)بويس، «کردند)جشن مهرگان(های ويژه برگزار ميهای باشكوه با آيینايراني جشن

به معني ت لغ در میتره همراهست.mitra ها با نام رب النوع منور ديگری به نام میترهنام وارونه در اغلب خطابه»   

ايراني  apollon 8)اوستا( که به منزله افولون mithraيا میثره میتره)سنسكريت( دوست و مظهر روشنايي روز است.

-قرارگرفتهاست با خدای آسمان رابطه نزديكي دارد به حدی که آن دو در حكم يک جفت غیر قابل تجزيه و تفكیک 

و متفقا نظام  اندی تقدم ندارد، هردو دارای يک فكريک بر ديگرمانند همند و هیچ وارونه، -میتره میتره، -وارونه .اند

بینند و همه چیز را همه چیز را مي های نوع بشرند،م ناظر کارها و دلکنند و با هعالم و قانون راستي را حفظ مي

 شوند.سوار يک گردونه دوچرخه مي به حدی است که حتي در موقع حرکت، دانند. شدت پیوند اين دومي

تر از ترکیب آسمان و روشنايي چه چیز مناسب نامند.میتره يا وارونه مي -آفتاب را اغلب چشم وارونه  

 وارونه:آسمان منور. -است؛میتره

رساند و اين ترتیب ارباب انواع قراين ارتباط میتره و وارونه را با پنج رب النوع ديگر روشنايي مي ياگرچه بعض   

شود. ولي اين ارباب انواع ا نبوده است بلكه جزو معتقدات دوره قبل از آن نیز ديده مييويژه دوره هند و ايراني نژاد آر

رسد که پنج رب النوع اخیر فقط انعكاسات وجودی و اند و چنین به نظر ميازل و دارای اهمیتي کمتر بودهدرجات ن

ويژه آريايیان مبارک که در انظار و افكار همه ملل به اند که برای تكمیل شماره هفت،مشتقات وارونه و میتره بوده

 (.93:6988)معین، «اندشده ايجاد است،مقدس بوده

نگهبان  های وسیع،مالک چراگاه خدای پیمان، مهر)میتره( نويسد: يل در عنوان)اديان ايران باستان(دومز»  
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ناپذير زيرا میتره چشم روز و خورشید غروب ماند،چیزی از نظر او پنهان نمي ناپذير و حامي درستكارانست.خستگي

-میتره نسبت به شريران و پیمان شكنان بي دارد.هزار گوش و هزاران چشم  جا حاضر و ناظر است،میتره همه است.

آنان که میتره را بپرستند از خیر و برکت باران و افزايش احشام و  کنندگان مهربان است.ولي نسبت به ستايش رحم،

تحت فرمان میتره هستند و مجازات گنهكاران و کج « سرئوشه»و «رشنو»محصول و زراعت فراوان برخور دارند.

 (41:6988همان،) «هاستنانديشان با آ

 میترائیسم -مهرپرستی-2 -2

نخستین آيیني که ايرانیان بعد از استقرار در ايران داشتند و آن را حتي به خارج از مرزهای ايران منتقل کردند، 

 مهرپرستي بود.

-هم مي با ايراني در يک جا اکنون دانشمندان معتقدند که اين خدا يادگار روزگاريست که آريايیان هندی و»  

 .(995:6984،قديانياند )دين مشترک داشته تمدن و زيسته و

اين پرستش  زيستند روا بود.و هنديان از آن زمان که با هم ميمهرپرستي ديني است که از ديرباز میان ايرانیان »  

 آشكار کرد،گشتاسب و در چهل سالگي دين نو را به  که زرتشت به جهان آمدي پیش از زايش عیس6728تا سال

 مهر در اوستا هم در سرودی به نام مهريشت از شود.هنديان ديده مي مهردر سرودهای ويد نام ايزد برجای مانده بود.

مهر  بینیم که آريايیان از روزگار آغازين،مي است.با خورشید آورده مهريشت همبستگي دين مهر را است.وگو شدهگفت

اند تا اند از آنگاه که توانا شدهيافته توانیم بگويیم مردماني که بر سرزمین ايران دستگمان ميبي اند وستودهرا مي

 .(69:6982)کومن، «نداشتندهرگز از ستودن مهر دست بر پیش از پذيرش اسالم،

 رددارای نوعي عرفان است که تعلیمات آن موجب خوشبختي  نجات است، پرستي دين رستگاری و امید ومهر»   

مچنین در آن تقدس واقعي آئین ه نر، عمر جاويدان پس از مرگ است. آداب ديني عبارت است از قرباني گاو جهان و

آب  استفاده از نان و در دين با اتحاد و تزکیه از طريق غسل، پرستي به اين شرح مرسوم است:تعمید يا نام گذاری،مهر

نام «پدرپدران»رئیس بزرگ رهبر آنان پدر و امند.ند بین خودشان يكديگر را برادر ميافرا .است شراب مخصوص و

 .(664:6955،شاله) «دارد

 آسمان و کوه و بهار، مي ورّخ طوفان، پرستش قوای طبیعت مثل باد و میترائیسم براساس پرستش آتش و»  

که طیّب  اعتقاد به ارواح خبیث و جادو است که الزمه پرستش قوای طبیعت و پرداختن به سحر و شب و جنگل و

مهر يعني خدايي که در خورشید جای دارد نه  ،مهر است میترائیسم براساس پرستش آتش و .اند دست اندر کار جهان

 ) «باشد اما جادو نباشد ای جادوگريعني ممكن نیست در جامعهداند. از آن جادوگر مي اصالت را خورشید و

 .(941:6984قدياني،
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الهه  مهر،خدای آفتاب، اقل میان مريدان خود بود؛میان مردم و يا الاخوت و برادری مین أآيین مهر مدعي ت»  

با موازين عدالت و انصاف شد و به واسطه روشن بیني کاملش قضاوت الهه مذکور مطابق رده ميروشنايي و حق شم

 .(614:6988ترابي، ) «گرديدتلقي مي

 سعد ستاره شناسي است نظريه جبر ايراني  و شارل پوئش نوشته است مهرپرستي اصوال آيین دهری آمیخته با»   

های در کلنيسپس  آيین مهرپرستي نخست در بابل و .استمهرپرستي به يک جا جمع آمده  نحس کلداني در و

در اين  عوامل ستاره پرستي درآمد. مزدای و های(ه صورت ترکیبي از سنن )تراديسیونآسیای صغیر بمجوسان در 

مورد  ،ته که به سیارات هفتگانه منتسبندروزهای هف فصول سال و تقسیمات زمان، ستارگان ، و  ماه آيین خورشید و

 .(988:6988)عطايي فرد، «داشتندام قراراحتر

شاهنامه  ايرانشهر پديدآمده و )ضحاک(در 3پايان کار سه آک آن است که مهرپرستي در فريدون جنیدی بر»  

ه آک زمان س ر)نشستند فرزانگان شادکام (آن هم فرزانگاني که درديگ بارگواه اين سخن است زيرا هنگامي که  خود

)مه  فريدون که دانستند ومي را )راه ايزدی( پرستیدن مهرگان(میان رفته بوده ) شان ازتازی به گفته ی فردوسي آيین

مهرپرستي کوشیده ج روا در آن کیاني کاله برسر نهاده، )به روزخجسته سرمهرماه( خود و يادگار است( او مهر از

 .(92:6972پرتو، ) «است

 آریاییمیترای  -مهر-2-1-1

 دادند.هم زيسته يک قوم را تشكیل مي در سرزمیني با آنكه آريايیان به ايران و هندوستان مهاجرت کنند، پیش از

 حاکي از طرز زندگاني،هیچ نوع يادگار و اثری که  -يعني طايفه هند و اروپايي -ايراني و اسالف آنان قوم هند و»  

آيد قراين برمي اما از اند.باقي نگذاشته زيستند،معتقدات آنان درباره محیطي که مي درجه تكامل قوای مادی و معنوی،

 رب النوع عناصر طبیعي، -که عبارت بود از خدای بزرگ يک زوج خدا اعتقاد داشتند اروپايي به و در آيین هند که 

ای که درمعاهده است.شدهکه گاهي آفتاب و گاهي زمین محسوب مي -و رب النوع بزرگ -انطوفان و بار جبال، قلل

ايندره و نستیه يادشده که همه  )مهر(، نام میتره منعقد شده، 61بین پادشاهان هتیان و حاکمي از مردم میتاني

ای را که مهاجرت کردند مجموعهولي آريايیاني که به هندوستان  اروپايي، خداياني هستند متعلق به آيین هند و

-ها محسوب ميترين آنهای چهارگانه هندوان و کهناندی دعا و سرود است و اکنون يكي از کتاب و مرکب از هزار

 (.94:6988)معین، «اندبه يادگار گذاشته راRig vedaشود يعني ريگ ودا

اسالوهای  روم باستان و آيین  يونان باستان،مثل  شود،های شمالي ميکه شامل اديان آريايي اديان آريايي،»  

اديان  آيین مهرپرستي  و مثل اديان ايران باستان مثل آيین زرتشتي و ،های جنوبيهم شامل اديان آريايي قديمي و

 .(65:6931محمدی شیرکالئي، ) «است اديان بودايي هندويي و
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میثره  گردد.ی چهارم بر ميی سوم و شايد هزارههزارهبیش از های گوناگون آريايي به مهرپرستي در میان تیره»   

-کهن  اند.مهر پرداخته های شاهان هخامنشي مانند اردشیر سوم به ستايش ايزددر نوشته پیروزی بود. مظهر راستي و

میالد چهارصد پیش از  و های گلیني است متعلق به حدود هزارلوح آن آمده، ترين سندی که نام اين ايزد باستاني در

اين لوح  در .پیداشده است ی امروزم بغازکوی واقع در ترکیهدر جايي به نا صغیردر کاپادوی آسیای 6317در سال که

 «اندورونه ياری خواسته ـايراني خدايان میتره  که به خط میخي است پادشاهان میتاني از دو ايزد بزرگ هند و

 .(661:6983)صالحي مقدم،

 ایرانیمیترای  -مهر -2-1-2

 يعني اکثر شود.مالحظه مي 66دين عامه مردم ايران در دوره باستاني عمال همان آيیني بوده است که در وداها»

مذکور در کتاب ريگ ودا منطبق « ودا» کلمه اند و باگفتهمي «ديو»ها را اند و آنپرستیدهخاليق قوای طبیعت را مي

 (.451:6981)ناس، «باد هستند ، آب وآتش ،، ماه، ستارگان، خاکنیروهای طبیعي مانند آفتاب شود که تجسممي

اروپائي بودند  و نژاد هند ايرانیان مردماني از های دنیای کهن هستند.ترين تمدندرخشان ايرانیان وارث يكي از»  

ي حتّ اجتماعي و و حیث فرهنگي  بلكه از پیوند زباني، و  جهت قرابت تكوين تمدن اروپا نه تنها از که پیدايش و

 .(67:6983بروسیوس، ) «انكارناپذيری داشتند ثیر آشكار وأت نفوذ و مذهبي،

اند که را میدراشیل نامیده او میترا نام برده شده است و ها درآسیای صغیر اززمان هتي درکتیبه کشف شده در»  

)محمدی  «النهرين بوده استبین عراق وهای شمالي يعني قبايل آريايي ساکن کوهستان معبود طوايف میتاني و خدا

 .(89:6931شیرکالئي،

در میان ايرانیان باستان مرسوم بوده  هور)خورشید( پرستش مهر و اشوزرتشت، پیش از آنچه مسلم است اينكه،»  

که نام خدايي يكتا  رفته است؛به شمار مي از اهوره )اهورا(بسان نمودهايي  خورشید، روشنايي و ،پس از وی نیز آتش و

ايزد مهر  هاون، شیر و )گیاه مقدس(، مهرپرستان با در دست گرفتن هیزم به رسم گرفته بود. را از هور)خورشید( خدا

پیشكش  آمدند،دگاني که با شهپر به پرواز در ميپرن چهارپايان کوچک و اند.گذاردهاو نماز مي بر کرده ورا ستايش مي

آمد که ی چاالکي در ميگاهي بسان يل کارآزموده های ايرانیان،ی پندارآن ايزد بزرگ در پهنه  شدند.ايزد مي آن

 زره زرين ، سپر سیمین و او گاهي با ش داشت.يهای دورزن باخوتیر بلند و يي تیز ونیزه سوار بر اسبي سپید بود،

خشان آن را چهار اسب سفید در جنگ افزار بود وراند که آکنده از را مي آراسته به زيورها گردونه يي ستاره آذين و

 .(657:6983)صالحي مقدم، «کشیدندمي
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 میترای اروپایی -مهر-2-1-3

اگرچه به  بود. ناشي از فتوحات و الحاقات در آسیای صغیر و سوريه  های ايراني مهر در غرب،رواج ناگهاني آيین»

اما اشاعه  اند؛در روم وجود داشته زمان پمپي، ق.م يعني در27سالها از های هوادار اين آيینرسد که گروهنظر مي

 ها در دوران )آنتوني( و)سوری(اين آيین ها( شروع شد.حقیقي اين مذاهب رمزآمیز در اواخر قرن اول میالدی با)فالوی

کافرکیشي ترين فرقه در دوران به صورت مهم به صورت شاخص نمود پیدا کردند و در اواخر قرن چهارم )ق.م(

 (.647:6989)کومون، «درآمدند

ترين جوهره روشنايي و نور در دين زردشتي به صورت خدای راستي و عدالت درآمد و همین کهن مهر،»  

ايرانیان اهريمن را به عنوان تجسمي از  .مزداپرستان بود (66)آپولوی یترا همانم هم در غرب حفظ کرد. خصیصه را

ها حكايت بخشید و از شكسته نشدن پیمانمهر ايزدی بود که دين و ايمان را ضمانت مي انگاشتند.و ريا مي  دروغ

تمامي نوکیشان خود از فرزندان  کرد.برادری را نیز تبلیغ و ترويج مي اين دين عالوه بر احترام به اولیای امور، کرد.مي

 (.653:6989،همان) «ورزيدندپنداشتند و به يكديگر مهری برادرانه مييک پدر مي

هیچ مذهبي به اندازه آيین مهر به  گیر نبود،هیچ آيیني به اندازه مهر سخت ،های شرقيدر میان اديان و آيین»  

از  نتوانست در دل و جان مردمان نفوذ کند. هیچ ديني به اندازه آيین مهر ،اعتالی اخالقي دست نیافت و باالخره

ها بعد از ثیر و نفوذ تعالیمش تا قرنأت را به جهان کافرکیشي بخشید،اش های ديگر اين آيین طرح خاص دينيجنبه

 «ثیرگذاری بازنايستادندأگاه از تثنويت ايراني اصول خاصي را به اروپا برد که هیچ  ماند. برجا چنان پانابوديش هم

 (.626:6989،همان)

 میثاق و و میترا خدای حافظ عهد کردند،پرستش مي را او را خدای آفتاب نامیده و هم مهر هارومي يونانیان و»  

 .(89:6931)محمدی شیرکالئي، «است قرار نگهبان قول و

آن از  به طوريكه آثار ئي منتشر شد،يق سپاه امپراتوری به طور گستردهطر از مهرپرستي به مردان محدود بود و»  

 راس،)میث مهر خر مشتق شده است.أرتشتي متآيین ز اساطیر آن از آسیای غربي تا مرزهای اسكاتلند يافت شده است.

 بدينسان، دانستند؛کند ميمي يعني اصل خوبي که بر عالم حكومت را چشم اهورامزدا، يوناني آن( در صورت التیني و

قرباني  ئي به سبب اين تا اندازه خوبي را پیروز کرد و شر، او در مبارزهي بین خیر و راس يک خدای خورشیدی بود.میث

 بارديگر با موضوع مرگ و يک پیداست که شد. مرگ اين گاو طبیعت بارور با نر، نخستین مخلوق اهوره مزدا بود. گاو

 باعنوان سول اينويكتوس راس،میث میرد.نیست که مي خدا ين بار خوداما ا تجديد حیات روبه رو هستیم.

اين دلیل  شد ومیابي يک سرباز نیرومند شمرده ميکا اعتماد به نفس و نمادی از جرأت ، )خورشیدشكست ناپذير(

 نزد عامه بود. اصلي محبوبیت اين کیش در
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آن زمان به بعد لقب  از درآورد )وتحت حمايت خود  اين کیش را شاهنشاه روم، وقتي در قرن دوم تم،  

)جاللي  «آوردنفوذ بیشتری هم در میان جنگجويان رومي به دست  (يافتند شكست ناپذير، اينويكتوس،

 .(611:6931مقدم،

پرستش بزرگ  از )واژه ی التیني به معنای قرباني گاو( تاورّوبولیوم آيین مهرپرستي يا شعائر کانوني تشرف در»  

اصل کرد در شخصي که تشرف ح آسیا به روم نفوذ کرده بود. آن از آدابي که دو قرن پیش از شده بود، خذأ ،مادر

رکت در ی شسپس وی شايسته کرد.خذ ميأیله کیفیات حیاتبخش آن را وس بدان گرفت وخون گاو غسل تعمید مي

پس از اينكه گاو آغازين با  ،عكاس بود از میگساری الهي میثراساين ان شد.شراب مي شامل نان و ،خوردن عشاء رباني

 .(616:6931،همان) «آورد وجود انگور را به خود غالت و مرگ

)برای مثال از ستاره  در اين جنبش ديني بود لكن کیش او عناصری را از منابع بسیار میثراس شخصیت اصلي»  

داشت که به طور ضعیفي با  آن وجود ئي از اعتقاد چند خداپرستانه درهمیشه زمینه جذب کرد و شناسي کلداني(

يین میثراس بسیار پیچیده اعمال ديني آ اصول اعتقادی و يافت،يكتاپرستي دين زرتشتي ارتباط مي های اصلانديشه

-مي های اسرارآمیز ديگر داشت،ی بسیاری که در نگرش نسبت به دينهارغم تفاوتعلي آيین میثراس، .شده بود

به  به خصوص چون هم مفهوم اخوت ديني را زگار کند،رسمي سا ها خود را با دين سنتي وآنتوانست همانند 

 شد.هم به آن مفهوم متوسل مي اين شاهنشاهي بودند و ئي مهم درکه طبقه داد،سپاهیان رومي مي

 «همین عاملي موثر شد برای اينكه دين مسیحي جانشین آن گردد کیش مهرپرستي يک ايمان همگاني نبود و اما 

 .(619:6931،همان)

بخشیدن  وتجسّمپردازی نگارهحس زيبايي پسندی آنان در  اند وکرده هنر خو در جامعه يوناني که با اساطیر و»  

آمیغي اين آيین با براثر هم وآمیزد ي باهنرمندی نقش پردازان درهم ميمهرپرست عقايد يابد،به ارباب انواع تجلّي مي

اين روست  از شوند وگر ميكل خدايان شناخته شده يونان جلوههای مذهبي اين دين به ششخصیت ،يوناني اساطیر

 شوند.های مهری ظاهر مينگاره رد«65کرنوس»و«64زئوس«»69هلیوس»که 

نتیجه اعتقاد به  در آن که به غرب راه بیابد با عقايد نجومي کلداني در آمیخته و هم چنین مهرپرستي پیش از  

ر مرکز اعتقادات شايد از همین روست که د خاکیان سخت در آن راه يافته است و نحس امور ثیر ستارگان در سعد وأت

 در امپراطور روم در میان محافل مهرپرست دانش نجوم و ايمان به خورشید وجود دارد. ،نجومي مهرپرستان

آيین  ثیر عقايد نجومي درأت .داشت اهمیّت به سزا ها سخت رايج بود ونحوست آن برشماری سعادت و اخترشناسي و

 سیارات سبعه هستند دريافت. افالک و البروج و های مهری که حاوی منطقهنگاره و هاروی نقش توان ازمیترا را مي

محترم شمردن  ای برخوردار بود. اعتقاد به عناصر اربعه وتقدس ويژه هفت درآيین مهرپرستي ازهم بدين دلیل عدد 
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 .(624:6936)باقری، «های مربوط به آيین قابل تشخیص استروی نمادهای ملحوظ در نگاره ها نیز ازآن

 میترای هندی-مهر-2-1-4

يعني سخن راست همراه  varuna )وارنا( ورونه  میتره دوستي يا میثاق غالبا با خدای ديگری به نام درهند باستان

هايي ويژه توصیف اين دو خدا غالبا با عبارات» .شده استورونه ياد  ـ اين ترکیب يا نام میتره و در مراسم نیايش از

ستون  های زمیني است و در کاخي زرين و دارای هزارشوند و گردونه آنان رخشان و ساز و برگ آن همانند گردونهمي

يي درباره آنان نشاني نیست و اين با اين همه فراسوی اين تصويرپردازی از اسطوره و افسانه و هزار دروازه اقامت دارند.

ه به عنوان ها از میتره و وروناين توصیف در است.کار رفتههای اين دو خدا بهتصويرپردازی تنها برای ترسیم ويژگي

جاست که میثاق و است و اين از آناند يادشدهفرمانروايان کیهان و خداياني که پديدآورنده نظم در جهان خدايان

با پايبند بودن به میثاق يا پیمان است که  يابند.دين و جامعه نظام مي سخن راست شالوده زندگي است که در گیهان،

تابد و کنند و با اجرای اعتقادات آيیني است که خورشید ميدروغ را مغلوب مييابند و مردمان با يكديگر پیوند مي

 (.662:6989)هنیلز، «گیردباران باريدن مي

 پیروان ايزد خورشید در آن سرزمین را مگه مرحله به هند کشانده شد؛ دو مهرپرستي در سوی شرق ، از»    

يعني همان  ها در ايران يكي است.ها در هند با مغطبقه مگه نامیدند.تحت شرايطي بهوجاکا مي و )همان مغان(

توان در اين رابطه را مي کردند.خدمت رساني به ايزد خورشید مي وی روحاني که زندگي خود را وقف پرستش طبقه

 خشايارشا جست وجو کرد. روزگار داريوش و

ی قرن دوم پیش از میالد انهها در میکوشان دومین مرحله گسترش مهرپرستي در هند به روزگار هجوم سكاها و  

 شود.است که به معنای خورشید گرفته ميی مهر در زبان سانسكريت گیری واژهويژگي اين مرحله وام گردد.برمي

پرستي در سرزمین  زيست به گسترش خورشیدمي -ی اول قرن ششم میالدیکه در نیمه -مهراکوال فرمانروای هپتالي

داشتند ولي کم کم  62های آن روزگار گرايش بیشتری به شیواپرستيهرچند که هندی اش پرداخت،يتحت فرمانرواي

در ريگ  )میترا( نام خورشید خدا خورشید خدا را پدر شیوا دانستند. ا آيین شیوايي درهم آمیخت وپرستش خورشید ب

وهي از خدايان گر ها ست که آديتیه يكي  ازای هندی میترا نام هدر افسانه کنار نام ورونه باهم آمده است. ودا در

به  –روز  ايزد روشنايي و -میترا ايزد شب و-آنجايي که ورنه از کنند.در آسمان زندگي مي روند وآسماني به شمار مي

 .(664:6983)صالحي مقدم، «شدای آن دو مراسمي مشترک برگزار ميبر رفتند،شمار مي

راستي است  پیمان و و پاسبان عهد پروردگار فروغ روشنايي و ،برهمايي هند نیز مهرادبیات ودايي آريايیان  در»  

-پسران ادی جنگد به اين صورت که مهر يكي از خدايان هفتگانه است که اين هفت خدا،نادرستي مي که علیه دروغ و

گفته شد که هفت امشاسپند  ست ویات اوستايي مهر از امشاسپندان ااين فرق که در ادب تي خدای برهمايي هستند با
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صفات  وصورت  میتر ودايي در سیرت و اوستايي در برابر اين هفت خدای پسر ودايي قرار دارند اما مهر اوستايي و

 .(616:6977زاده،رافتخا ) «روزگار وحدت عقیدتي قوم آريايي است اين نشاني از بسیار شبیه يكديگرند و يكسان و

 ورونه-میتره-2-1-4-1

 رانند وها ميدر اوج آسمان خود را یگردونه پرتو خورشید، با ،ندستهند که چشمشان خورشید خدايي جوانزوج »

 ستون و استوار که هزار رفیع و ،منزلگاهي بزرگ در آسمان است؛ منزلگاهشان زرين و پوشند.های درخشان ميجامه

-فرمانروايان مطلق کیهان آنان شهرياران و ناپذيرند.فريب  هايي دارند که خردمند وچشم وگوش آنان هزاران در دارد.

بخشنده  آنان سروران رودها و هوا هستند. زمین و پشتیبان آسمان، آورند ودر آسمان به گردش در مي را خورشید اند،

ارندگان آيین راستي دگرامي ورونه پشتیبانان و -میتره ها جاری است.آن ساران عسل ازچشمه ند وهست باران

)اسماعیل  «به بیماری دراندازند گوشمالي داده، کساني را که آنان را ستايش نكنند، ند وهست اند؛دشمن بدی

 .(81:6987پور،

 نگرد،مردمان مي چشمان همیشه گشوده به با دارد،ميآسمان را نگاه  میتره زمین و سرودهای ودايي، بنابر»  

 ینگاهدارنده او کند.مربوط به میتره را نثار آتش مي ذرن فرمانروا(است.پسر آديتیه )ايزد  دارد،قانون مقدس را پاس مي

 گذرد وآسمان فرا مي از نیرو، در در حالي که شكوهش در اقصي نقاط منتشر است؛ شكوه بخشنده است، ابنای بشر و

 .(86:6987،همان ) «هاستملتجای همه انسان پناه دهنده و او يابد.زمین فزوني مي ازدر شهرت خويش 

هايي که به طور شمار سروده سخن رفته است و های ريگ ودا،ورونه بیش از دويست بار در سروده -میتره از» 

 .(664:6987،همان) «پردازد بسیار اندک استمي ورونه، جدا از مستقل به ستايش میتره،

 مهردرعقاید مزدیسنا-2-3-1

-چراگاه چهارپايان و و اقب گاومر روشني، فروغ و سلحشوری، دلیری، ستي،در اعتقادات مزديسنايي مهر ايزد را»

 )مهردروج( پیمان شكن دروغگو و پیمان شكنان است. مجازات کننده دروغگويان و پیمان و و نگاهبان عهد های فراخ،

وفای به عهد  راستي و بر نظارت نقش مهر در پايیدن و اين رو، از مهردروجي از زمره گناهان است. شود وخوانده مي

 رابط است ولي در بیشتر به معني واسطه و )میانجي( فارسي دری در داور داده شود. لقب میانجي و موجب گشته به او

 های باستاني ايران اين واژه به معني داور بوده است.زبان

در دوزخ به گناه شود که از مكافات سخت مردی گفتگو مي ،ه استنامه که به زبان فارسي میاندر ارداويراف  

زمان  شغل اين مرد در شد.مسافران مجازات مي نیز نرسیدن به شكايات درويشان و پیمانه و رعايت نكردن اندازه و

داوری در متون ديگر پهلوی از جمله  قضاوت و بود.کاربرد واژه میانجي در معنای دادرسي، حیاتش )میانجي کشور(

از  حمايت او جنگاوری و دلیری،. زندبهمن يشت و... نیزآمده است گمان شكن،گزارش  دينكرد، زاداسپرم،های يدهگز
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آيین مهرپرستي غربي  های مشترک عقايد مزديسنايي ومهر است که از ويژگي ديگر صفات  از  سلحشوران راستین،

کشند آمده ميرا  مهر یدرتوصیف چهاراسب سفید نامیرای مینوی که گردونه مهريشت، از 665بند ،96درکرده  .است

ای رسد اين وصف به گونهان از سیم پوشیده است. به نظر ميهای پسین شسم زر و های پیشین شان ازاست که سم

درخشش نور زرد آن به زر  چون در مسیر حرکت خورشید به جلو، دارد. ماه  شاعرانه اشاره به تابش خورشید و

-سفیدی مهتاب را به ذهن متبادر مي رسد که پريدگي رنگ وبا دورشدنش غروب مي از پس خورشید، مانندشده و

 (.647-656:6936باقری،«)کند

های ودايي از او يادشده بلكه ايراني است زيرا نه تنها در سروده ترين ايزدان هند ومهر در اوستا يكي از کهن»  

در اوستا مهر ايزد خورشید  ه است.های میتاني مربوط به سده چهاردهم پیش از میالد نیز نام او آمدنبشته درسنگ

کشندش گنبد آسمان ای که چهاراسب مينیست بلكه خدای انوار مینوی است او پیش از خورشید برخاسته در گردونه

مهر در نقش ايزد روشنايي  ماند.هزار گوش است و هیچ چیز از او پنهان نمي او دارنده هزار چشم و  پیمايد،را مي

هاست،کساني که او را ها و نگهبان پیماننخست به عنوان ايزد راستي پايندان پذرفت دوگانه است:دارای نیرو و تواني 

 سر مهر جايگاه سپهريش يكباره بر او يابد.کار و بارشان رونق و روايي ميدارند فرخنده شدهحرمت کرده و بزرگ مي

ولي به سان ايزد  دهد،رحمانه سزايشان ميتازد و بيدارند ميدروژان و فريبكاران و مردماني که آيین او را خوار مي

مهر را با صفت دارنده  دهد.پرتو او رويش گیاهان و بالش جانوران را ياری مي روشني مهر خدای آفتابگیني گرم است،

دهش او دارند و دام او بخشنده زندگي و فزاينده زاد و رود است و آنان را که بزرگش مي ستايند.های فراخ ميچراگاه

 (.94:6982)بنونیست، «دهدبرند به خواسته و تندرستي پاداش ميرا نماز مي

يشت ششم  در بزرگداشت  يشت دهم در نیايش مهر و متمايزند. خورشید دو ايزد مستقل و در اوستا مهر و»  

وز شانزدهم به نام ر وز يازدهم هرماه به نام خورشید وخورشید سروده شده است. در گاهشماری ايران باستان نیز ر

وظايفشان آن  رابطه نزديكشان در انجام اعمال و های اين دو ايزد وخويشكاری خرتر،أهای متزمان مهر است ولي در

هم آمیغي نام آن دو نیز  گاه موجب اختالط و ارتباط، حدی که اين قرابت و تا کند.مربوط مي به هم نزديک  و دو را

 .(656:6936)باقری، «شده است

 مهریشت -2-3-1-1

 ها، ايزد طلوع اختصاص دارد که از فراز کوه البرزهای وسیع، ضامن پیمانپروردگار چراگاه به میترا، 61يشت »

رحم است و شكنان بي نسبت به سوگند گذراند،ها را از نظر ميآورد و با يک نگاه تمامي سرزمین آرياييسربرمي )هرا(

سبب بارش باران و نزول  خبرچینان بسیاری را در خدمت دارد، آورد،همراه ميبه برای سايرين پیروزی و وفور نعمت

  شود که در پیشش ورثرغنههدايت مي کند که توسط اشي)بخت(ای سفر ميشود و با ارابهوفور نعمت مي
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